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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Městskému úřadu v Klimkovicích byla dne 16. 4. 2018 doručena Vaše žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná
pod č.j. 1149/2018-TAJ o poskytnutí níže uvedených informací:
1. Jestliže dle sdělení města Klimkovice byla v souvislosti s místním šetřením konaným
dne 26.3.2018 na pozemku parc. č. 858/1 v k.ú. Klimkovice pořizována pro potřeby Města
Klimkovice fotografická dokumentace majetku třetích osob, uveďte, jakým typem mobilního
telefonu byla pořízena a zda byla v mezidobí od provedení místního šetření do doby smazání
fotografické dokumentace provedena záloha těchto fotografií, ať již manuálním uložením na
pevný disk, případně prostřednictvím aplikace One Drive, Dropbox či na jiné cloudové uložiště?
Kdo je vlastníkem tohoto mobilního telefonu? Je tento telefon užíván rovněž k soukromým
účelům, nebo se jedná o služební telefon? Pokud se jedná o telefon v majetku města, sdělte mi
inventární číslo telefonu v majetku města a kdy a za jakou částku byl městem Klimkovice pořízen.
2. Který den byla fotografie předložena k nahlédnutí pracovníkům Městského úřadu v Bílovci
(stavebního úřadu), o jaké pracovníky určené jménem, příjmením a pracovním zařazením se
jednalo a jaké stanovisko stavebního úřadu k dané věci město Klimkovice obdrželo?
3. Jaké znaky veřejného prostranství dle §34 zákona č. 128/2000 Sb. vykazuje část pozemku parc.
č. 858/1 v k.ú. Klimkovice, na kterou vstoupili bez svolení vlastníků tohoto pozemku úředníci
města Klimkovice dne 26.3.2018 a o jakou část tohoto pozemku se jedná? Žádám o grafické
znázornění této části v mapě získané veřejným přístupem do CUZK.
K Vámi požadovaným informacím sdělujeme následující:
K bodu č. 1:
Fotografie byla pořízena mobilním telefonem Nokia 230 DS a v meziobdobí od provedení místního
šetření do doby smazání nebyla provedena žádná záloha této fotografie. Vlastníkem tohoto služebního
mobilního telefonu je město Klimkovice a je používán pouze ke služebním účelům. Evidován je
v podrozvahové evidenci pod č. 939, pořízen byl v roce 2016 za cenu 1.544,- Kč.

K bodu 2:
Fotografie byla předložena k nahlédnutí paní Alexandře Vavrečkové – referent obecného stavebního
úřadu (Městský úřad Bílovec, odbor stavební úřad) a její ústní vyjádření bylo, že se o oplocení nejedná,
pokud jsou kontejnery přenosné.

K bodu 3:
Máme za to, že část pozemku parc.č. 858/1, na kterou jsme vstoupili a která je přístupná každému bez
omezení, vykazuje všechny znaky veřejného prostranství dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb. Požadované
grafické znázornění je přílohou tohoto dopisu.

S pozdravem

Ing. Pavla Vavrošová
tajemnice MěÚ Klimkovice

